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Tilinpäätöksentilintarkastus
Lausunto

Olen tilmtarkastanut Säviän vesiosuuskunnan (y-tunnus 2067997-0) tilinpäätöksen tilikaudelta 1. 131. 12.2018.Tilinpäätössisältäätuloslaskelman, taseenja liitetiedot.

Lausuntonani esitän, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan osuuskunnan toiminnan tuloksesta ja
taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten
mukaisesti ja täyttäälakisääteiset vaatimukset.
Lausunnon perustelut

Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. ^ Hyvän

tilmtarkastustavanmukaisiavelvollisuuksianikuvataantarkemminkohdassaTilintarkastajanvehotlismdet

tilinpäätöksen tilmtarkastulaessa. Olen hippumaton osuuskunnasta niiden Suomessa noudatettavien

eettistenvaatimustenmukaisesti,jotkakoskevatsuorittamaanitilintarkastustajaolentäyttänytmuutnäiden
vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuuteni. Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi
tarpeellisenmääräntarkoitukseensoveltuvaatilintarkastusevidenssiä.
Tilinpäätöstäkoskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet

Hallitusjatoimitusjohtajavastaavattilinpäätöksenlaatimisestasiten,ettäseantaaoikeanjariittävänkuvan
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää

lakisääteisetvaatimukset.Hallitusjatoimitusjohtajavastaavatmyössellaisestasisäisestävalvonnasta,jonka
ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä
johtuvaa olennaistavirheellisyyttä.

Hallitusja toimitusjohtaja ovattilinpäätöstälaatiessaanvelvollisia arvioimaanosuuskunnankykyäjatkaa
toimmtaansaja soveltuvissa tapauksissa esittämäänseikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen,
ettätilinpäätöson laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätöslaaditaan toiminnanjatkuvuuteen

perustuen, paitsi jos osuuskunta aiotaan purkaa tai sen tomiinta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista
vaihtoehtoa kuin tehdä min.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksentilintarkastuksessa

Tavoitteenani' on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena

väärmkäytöksestätai virheestäjohtuvaaolennaistavirheellisyyttä, sekäantaatilintarkastuskertomus, joka
sisältäälausuntoni. Kohtuullmen varmuus on korkea vaimuustaso, mutta seei ole tee siitä,ettäolennainen

virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa.
Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestätai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos

niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin,joita käyttäjät
tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Hyväntilintarkastustavan mukaiseentilintarkastukseen kuuluu,ettäkäytänammatillista harkintaajasäilytän
ammatillisenskeptisyydenkokotilmtarkastuksenajan.Lisäksi:
.

tunnistan ja arvioin väärinlcäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden
riskit, suunnittelen ja suoritan näihinriskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankin lausuntoni

perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä Riski suta, että
väärinkäytöksestäjohtuva olennainenvirheellisyysjäähavaitsematta,on suurempi kuinriski siitä,että
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virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä
yhteistoimintaa,

väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten

tietojen

esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

.

.

muodostan käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäkseni
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta en sima

tarkoituksessa, ettäpystyisin antamaanlausunnon osuuskunnan sisäisenvalvonnan tehokkuudesta.
arvioin sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien
kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
teen johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös

perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teen hankkimani tilintarkastusevidenssm pemsteella
johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta,

joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä osuuskunnan kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätökseni
on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, minun täytyy kiinnittää tilmtarkastuskertomuksessani lukijan
huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat

tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntoni. Johtopäätökseni perustuvat tilintarkastuskertomuksen

.

antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat
kuitenkin johtaa siihen, ettei osuuskunta pysty jatkamaan toimintaansa.
arvioin tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa,

rakennetta ja sisältöäja sitä, kuvastaako tilinpäätössen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten,
että se antaa oikean ja riittävän kuvan.
Kommunikoin hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja
ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan
merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistan tilintarkastuksen aikana.

Muut raportointivelvoitteet
Muu informaatio

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomukseen

sisältyväninformaatioa. Tilinpäätöstäkoskeva lausuntoni ei kata muuta informaatiota.
Velvollisuutenani on lukea toimintakertomukseen

sisältyvä informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen

yhteydessä ja tätä tehdessäni arvioida, onko toimintakertomukseen sisältyvä informaatio olennaisesti
ristiriidassa tilinpäätöksentai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimani tietämyksen kanssa tai vaikuttaako
se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenani on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus
laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Lausuntonani esitän, että toimintakertomuksen

ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että

toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Jos teen suorittamani työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomukseen
sisältyvässä
informaatiossa on olennainen virheellisyys, minun on raportoitava tästä seikasta. Minulla ei ole tämän asian
suhteen raportoitavaa.
Karttulassa 18. helmikuuta 2019
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